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Swifterbant,  oktober 2018 
 
 
Betreft: AVG – aandachtspunten bij communicatie 
 
 

Eerst even de feiten: vanaf 25 mei 2018 zijn alle organisaties die in Europa actief zijn, verplicht 

persoonsgegevens goed te beheren en te beschermen. Wat onder ‘goed’ valt, staat in de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG).  

De gedachte achter deze verordening is dat de privacy van burgers en consumenten beter 

beschermd moet worden. Organisaties die niet kunnen aantonen dat ze zich aan de AVG houden, 

lopen het risico op een boete. Swift’64 Voetbal heeft het privacybeleid beschreven en grotendeels 

op de website geplaatst. 

Voor Swift’64 zijn er een aantal punten belangrijk om  steeds aan te denken. 
 
Gegevens verzamelen en gebruiken. 
 
Bij diverse aktiviteiten worden gegevens van ledenverzameld. Voor de ledenadministratie, maar ook 
voor indeling van de teams. Na gebruik en ordening worden die gegevens gebruikt omte communice-
ren binnen de club.  
 
1. Verzamel alleen gegevens die je nodig hebt. 

 
2. Houd overzichtslijsten (bijvoorbeeld bij teamindeling) bewust minimaal 

 
3. Verwijder bestanden / lijsten die afgerond zijn. 

 
4. Plaats op de website alleen minimale overzichten. 

Bij voorkeur zonder: zonder geboortedatum, e-mailadres, woonadres,telefoonnummer 
 

5. Houd lijsten voor jezelf een geef ze niet door. 
 

6. Specifieke vragen om gegevens te verstrekken gaan naar bestuur of ledenadministratie. 
 

7. Als iemand bezwaar maakt tegen vermelding, dan is dat geen probleem.  
Verwijder die persoon uit het bestand. 
 

 
Gebruik e-mail. 
 
1. Verzend e-mail alleen naar de personen met wie je wil communiceren. 

 
2. Uitgebreide cc is niet nodig en vaak alleen maar verwarrend. 

 
3. E-mail naar groepen alleen via BCC 

 
4. Als iemand bezwaar maakt tegen verzenden, dan is dat geen probleem.  

Verwijder die persoon direct uit het bestand. 
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Foto’s. 
 
1. Maak alleen van foto’s van personen die instemmen. 

 
2. Maak en gebruik geen foto’s die kunnen leiden tot problemen voor betreffende persoon. 

 
3. Plaats alleen foto’s (op website of in e-mail) van personen die instemmen. 

 
4. Groepsfoto’s (bijvoorbeeld van het spel op het veld) mogen geplaatst worden op de website. 

Probeer wel in te schatten of er instemming is. 
 

5. Als iemand bezwaar maakt tegen maken en/of plaatsen van een foto, dan is dat geen probleem. 
Verwijder die foto direct uit het bestand. 


